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   المعلومة للمعني بها :بادئ األمنالمبدأ الرابع من م
  

المعلومة  :رورمن الش االمجاهد به یقیه كثیرً  ا مبدأ عظیم من مبادئ األمن، التزام األخهذا أیضً 
   .للمعني بها

بحفظها ، أو یكون فالمعلومة ال ُتعطى إال لمن یتعامل معها ویستفید منها كأن یكون مكلفًا (
  . )عنصر اتصال معني بتوصیلها أو مكلٌف بمهمٍة ما فتعینه هذه المعلومة على أداء مهمته

 أنت مثالً  ،المعلومة دائًما نحن ال نعطیها إال لمن یخّصه أمرها، المعلومة ال نعطیها ألي إنسان
قط تقتصر على الجهاز المعلومات التي تتعّلق بالجهاز اإلعالمي فف ،في الجهاز اإلعالمي لمتع

تعطیه معلومات أكثر مما هو ال  ،معلومة ألخ مثًال یعمل بالعمل الخارجي فال ُتعطي ،اإلعالمي
مخابرات ال تُقّیم وال ،ه أكثرر عنده معلومات أكثر كّلما كان خط األخ كّلما كان لماذا؟ ألن ،یحتاج

المخابرات، فكّلما كان قّیمك تُ ما عنده من معلومات، بقدر ما عندك من معلومات بالشخص إال 
یكون خطرك على الجماعة وعلى العمل أقل، وكّلما كان عندك معلومات  معلومات أقلعندك 

أكثر كّلما كان خطرك على نفسك وعلى الجماعة أكبر. في السعودیة في بالد الحرمین سبعین 
ب أن یعرف أعمال یح ،عنده فضول الفضول القاتل،هذا أخ ُأسِروا بسبب أخ كان عنده فضول، 

جاء معه بكم؟  فعندما ُأسر هذا ،كثیر من األمور فتدّخل في ،وهو كان یعمل في اإلعالم ،خوةاإل
على عمل معّین، فلو  اكان عمله مقتصرً أخ قریًبا سبعین أخ ُأسِروا بسبب أسر أخ واحد! وهو ت

ي اإلعالم فأعرف عمل ف، أنا أاقتصر عمله على ما هو مهتّم به ویعمل به فقط هذا األخأن 
ال أضّر في  ، فأنايهي التي تعمل مع ،التي یعرفهادائرة اإلعالم، الدائرة التي یعمل بها فقط هي 

إال المجموعة التي أعمل ضمنها، أّما إذا كان عندك حّب الفضول وترید أن تعرف  أسري ةحال
 .في حالة أسركلة كبیرة على العمل بهذه الطریقة ُتشّكل مشك ،كل شيء كل صغیرة وكبیرة

 هو أن فاألفضل ،الكثیر من العملیات تفشل بسبب أن عندك معلومات مسبقة عن هذه العملیاتو 
أحد ویعطیه معلومات ال تخّصه، أخ یجتهد ا ال وأیضً  ،المعلومات التي تهمهاألخ یكون عند 
مي ویقول في الجهاز األمني ما یذهب عند الرجل الذي یعمل مثًال في العمل اإلعال یعمل مثالً 

على  االمعلومة فقط للمعني بها وٕاال تكون أنت ضررً  له ویعطیه معلومات زائدة عن حاجته،
 ال  یهّمها شخصك أنت من أنت،الفا تبحث عن المعلومات التي عندك إخوانك، والمخابرات دائمً 

ولكن عندها مشكلة فیما عندك من معلومات،  ،یهّمها أنت من تكون؟ لیس عندها مشكلة
لو كانت هذه  مثالً  ،معلومة ال ُتعطى إال لمن یتعامل معها ویستفید منها سواء بحفظهافال

المعلومة أصًال ربما تكون أسلحة رّبما تكون سیدّیات ربما تكون وثائق ربما تكون جوازات سفر 
اتصال معني بتوصیلها أو ُمكّلف تعینه  صرأو عن( ،فأنت تقوم بعملیة حفظها ،ربما تكون أموال

ن ناس آخرین هو الذي یقوم رابطة بینك وبییمثل ّتصال هو واحد االعنصر  )أداء مهّمته على
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یؤّدي العمل  ثیرتبط لك مع ناس آخرین بحیأن یة ماذا؟ أنت ُتعطیه المعلومة حّتى یستطیع لمبع
  أو المهمة التي هو ُمكّلف بها. 

  
  ).وهكذا یجب أن ُتوضع المعلومة في مكانها السلیم(

على العمل وعلى المجموعة التي  اوخطرً  اُتوضع في مكانها السلیم وٕاال تكون ضررً المعلومة 
  ا.تعمل معه

 ّنهم دأبوا على إعطاء معلوماتولقد عاینت بنفسي كثیًرا من المسؤولین وقعوا في خطأ كبیر أل(
  ).ال تعنیهم في شيء تحت دعوى تربّیتهم على تحّمل المسؤولیةالتي من المعلومات  خوة كثیرإل

ترید أن تجعل األخ یثق في نفسه، تعلمه ترّبیه على تحّمل  أّنك ،خوةهنا خطأ یقع فیه اإل
ك ئبإعطا ،أّنك تعطیه معلومات كثیرة المسؤولیة فأنت من هذا الباب تقع في خطأ عظیم ما هو؟

بهذه  ،ثقةال أّنك أصبحت تعتمد علیه وأّنه محطثقة بنفسه و  هُتشعره أّنه أصبح لله ات هذه المعلوم
التي یقع فیها  اطئةن األمور الخالحّجة أنت قد تضطر ُتعطیه معلومات ولكن هذا خطأ، هذا م

ولیة ویقوم بالواجب ؤ األخ عنده ثقة بنفسه ویتحّمل مس نحن ال شّك نرید أن یكون .خوةاإل
ما  ،وحساب إخوانك اآلخرین عملولكن ال یكون على حساب ال ،ویضطلع بتحمل األمانة هذه

خوان آخرین إجماعة التي تعمل معها وعلى حساب على حساب العمل وعلى حساب ال یكون
حّتى في العمل الخارجي اإلنسان دائًما یضّیق ك ُتؤّدي إلى أسرهم؛ ربّما المعلومات التي مع

فّك اهللا - الشیخ أبو زبیدة  .الدائرة حوله، الدائرة التي تعمل فیها أنت یجب دائًما أن تكون ضّیقة
عندما أتكّلم عن الخارج یعني الخارج -دائًما عندما ُیرسل اإلخوة للعمل في الخارج كان  -أسره 

یعني أقّل عدد من الناس هو  ،م ویوصیهم بتضییق الدائرةهلكان ُیرس -نطاق باكستان وأفغانستان
كّلما اّتسعت الدائرة  ،ف عملك، أقّل عدد ممكن من الناس ترتبط معهمر عیعرفك ویأن الذي یجب 

 - فالدائرة مقصدي في ذلك هو زیادة عدد األفراد الذین تتعامل معهم بسبب أو بغیر سبب- حولك 
هم في هذا العمل الذي تقوم به، أّما أن عا على األفراد الذین تتعامل مبحیث یقتصر العمل دائمً 
ف منزلك ویعرف أعمالك ویعر  عرفعامل معهم بحیث یعرفك الجمیع ویتزید عدد األفراد الذین تت

الواجب في حّقك  ،ك فهذا شيء في العمل السّري الخاص یجب أن تبتعد عنه بل تتركهتاتحّرك
معنى ذلك  ،اّتساع الدائرة معنى ذلك هو هالٌك لك ،ا مثل هذا التعاملأبدً عندك أن ال یكون 

ى لو كان من الدائرة حتّ أحد لو ُأسر  همعنى ذلك أن ،معرفة أكبر عدد ممكن من الناس لك
أو ي هي لیس الدائرة الضّیقة حولك إذا ُأسر هذا األخ فإنه سوف یأتي بك تا منك والة جد  البعید

والعمل  ،ها اتساًعاى أن تضّیق الدائرة حولك ال تزیدا أن تحرص علبّلغ عنه. فیجب علیك دائمً یُ 
الذي للعمل، العمل  وًال ومنّسًقاؤ به خاصة إذا كنت أنت أمیًرا ومس الذي یستطیع غیرك أن یقوم

ون معك وأنت ال تظهر لملذین یعمن األفراد ا رخآم به نائبك أو أي عنصر و قیستطیع أن ی
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ا یم عالقات إال في دائرة ضّیقة جد  ول ال تتدخل وال تقؤ ، أنت كأمیر كمسارة فیكون هذا جیدً بالصو 
ج إلى تحتا ،التي تحتاج إلى أمر ونهي رو أن إال في األمور العظیمة واألمبحیث ال یكون لك ش

التي یستطیع غیرك من أفراد  أّما األمور ،فهنا أنت تتدّخل ،خبرة وتجربة في الحكم علیها
  . عتك أن یقوم بها فتتركها لهممجمو 

كّلما ضّیقت الدائرة حولك كّلما قّل الخطر الذي یحّدق بك خاصة في الدول التي تعمل بها، 
خاصة أیًضا في  ،ي یحیطك ویحیق بكوكّلما اّتسعت الدائرة حولك كّلما زدت من الخطر الذ

  تعمل فیها. الدول البولیسیة التي 
 ،سالةلر  فاإلخوة أوكلوا له الترجمة لوثیقة معّینة، زبیدة في تركیا يول ألبؤ خوة كان مسأحد اإل

یر وهذا أمر خط ،حّتى ُیترجم له الكبیر المسؤول عن العملفكان یذهب هذا األخ إلى األخ هذا 
هذا ما ینبغي  ،تضّیع عمل كبیر من أجل أن تقوم بعملیة ترجمة بسیطةو ع شبكة أنت ُتضیّ  ،اجد  

خوة المجاهدین في أخ آخر مسؤول هو عنده عمل عظیم ذهب یأكل مع بعض اإل .لك أن تفعله
أنت عندك عمل عظیم ُمكّلف به  !فعندما جاء البولیس أخذهم كّلهم ة كانت هناك فذهب،مولی

أو  ،أخ كان كّلهم ملتقین في تجّمع أنت ال تعرف معظمهم نسیتذهب تلتقي مع أربعین خم
خوة فعًال اإل ،مما یؤّدي إلى انكشافك الدائرة حولك سعبهذه الطریقة أنت تو  ،نصفهم ال تعرفهم

 معارفك ،أن الدائرة واسعة ُأسروا كان سبب أسرهم الذین خوةُأسروا بهذه الطریقة، كثیر من اإل
والمخابرات دائًما  ،سر سیأتي بك مع التعذیب واالعترافاتؤ یمنهم احد فالمعارف الكثر أي و  ،كثر

 ،من هنا خبر ،من هنا معلومة ،تأخذ من هنا معلومة ،وتجمع حوله معلومات اصغیرً  اتأخذ خیطً 
هكذا عمل  ،ثم تربط بین هذه كلها ثم بعد ذلك تصیر عندها معلومة كبیرة ،من هناك حادثة

 ،التقیت مع أبي عبیدة :یط، أنت تذهب اآلن إلى وطنك یقول لكتأخذ فقط طرف خ ،المخابرات
بي التقیت مع أ ؛فأنت عندما یقول لك التقیت مع أبي عبیدة تظن أّنهم یعرفون عنك كل شيء

أنت ذهبت إلى كابل  ،لى قندهار وكل ذلك حقیقًة أنت قمت بهعبیدة وذهبت إلى كابل وذهبت إ
ّلمت كذا، فأنت عندما یتكّلمون تعّلمت الكالشنكوف وتع ویمكن یقول لك أنت ،قندهارإلى ذهبت 

كل شيء، كیف عنك یقول لك: نحن نعرف  ك بهذه الطریقة تظن أّنهم یعرفون عنك كل شيءنع
مسؤول التدریب أبو  ،هم یعرفون هذه المعلومات؟ هم یعرفون أن مسؤول النظافة مثًال أبو عبیدة

فهو  ،تعرف ذلك الناس القاعدة أسامة بن الدن كلّ ؤول سمد، هذه أسماء كل الناس تعرفها ممح
منك قلیل ومن هذا قلیل  ،هو كان جمع المعلومات ..عندما یواجهك بهذه المعلومات أنت تظن

فعندما تتكّلم معهم ماذا  ،أحكام اكمّیة من المعلومات فیبني علیه أصبح عندهو  ومن هذا قلیل
ّربت كذا وتدّربتم في معسكر كذا كل هذه دتأنت التقیت مع فالن وعالن وكذا و یقول لك؟ 

فأنت عندما تسمع منه هذا الشيء تظن أّنه یعرف عنك كل  ،یة عنده مشهورةولالمعلومات األ
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[الصوت ...مع الشیخ  وحصل مع بعضكم أنتم كنتم أسرى من قبل هذا حصل ،فتسّلم له ،شيء
  غیر واضح].

 -كما تكّلمنا- سروا خوة الذین أاإلو سؤال وه ،أن یكون عندنا علم مسبق بمكر العدو فنحن یجب
نحن نرّبي  ،فنستفید من تجاربهم ثم نبني نحن خططنا على ذلك، فالتربیة على عیني وراسي

  خوة. ولكن ال تكون على حساب العمل واإلالناس 
  
وهناك آخرون ُیعطون المعلومات تحت دعوى تألیف القلوب أو طمأنة اإلخوة على اإلمكانیات (

ویزودك فیعطیك المعلومات  ،خوة اآلخرین یعطونك المعلومات تألیًفا لقلبكبعض اإل ).ةالموجود
 تعطیه المعلومات عندما ال ،لف قلبكؤ یو أنه یثق بك، فهو یكسبك بمعلومات بحیث أنك تشعر 

أنك تشك به ألنك ال  :في هذا الخطأ نر من الناس یقعو یك به أو ال تثق به، كثشتظن أنك ی
فأنت من باب رفع هذا األمر تبدأ  ،فهو یظن أنك تشك فیه ،ًئاال تقول أمامه شی ،ًئاتعطیه شی

لّما أنت تكون في منطقة  ،ا خاصة في العملهذه المعلومات أیضً  ،ه بعض المعلوماتئبإعطا
مناطق التي المنطقة شبه آمنة بنحن اآلن هنا في أفغانستان رّبما نحن نعیش في -غیر آمنة 

لو ذهبتم إلى بالدكم األمر  ،كذلك ولكن في بالد أخرى األمر لیس -هناعلیها الطلبة  طرسیی
جبر هذا ت أنلو أخطأت  مثالً هنا تستطیع  ،ة آمنةقمنط تعیش في أنت هناك ال ،لیس كذلك

أنت  إذا أخطأتولكن هناك  ،نتجاوزه ،بر هذا الخطأُنجفي أفغانستان لو أخطأنا  هنا ،الخطأ
   .اهللا یحفظ الجمیعنسأل ، خطأ أول وأخیرربما یكون هناك فالخطأ  ،تنتهونأنت وٕاخوانك  ،تنتهي

  
  .)خوة على اإلمكانیات الموجودة وذلك خطأ كبیرأو طمأنة اإل(

لیس هناك  ،یعني یشعر لیس هناك عمل ،خوة عندما یصیبه حالة من الیأسا بعض اإلأیضً 
ى یرفع معنوّیاته یقول له إن فاألخ یبدأ یعطیه معلومات حتّ  ،لیس كذا لیس كذا ،ت خارجیةاعملی

نضرب بریطانیا في  ،نضرب إسرائیل في كذا ،ضرب أمریكا في كذالاآلن  نرتبشاء اهللا نحن 
ذا األخ صحیح ترفع معنویاته ولكن ه ،فیبدأ یعطیه معلومات یظن أنها ترفع من معنویاته ،كذا

   .تسیعترف بكثیر من المعلوما ،وباًال على إخوانه في حالة أسره سیكون
وغیرها من أجهزة االستخبارات  FBIأبو زبیدة في السجن كان ُیعطي المخابرات األمریكیة والــ 

یخدعهم وهو مسجون فیقول لهم: القاعدة ستضرب في مكان كذا، القاعدة  ،معلومات مغلوطة
ستضرب هناك، القاعدة ستضرب في البحر، القاعدة ستضرب في البر، وبذلك استطاع أن 

كان  وهمیة التي كان یعطیها عبارة عن عملیاتا هذه العملیات طبعً  ،تنزاًفا عظیًمایستنزفهم اس
 دة یخدعناأن أبا زبی الوااألمریكیة بأنفسهم اعترفوا وق یخدعهم ویضللهم بها، حّتى أن المخابرات

ة ال بّد وأن یستجیبوا لما یقوله أبو زبید ،ولكن هم لیس عندهم خیار .ویضللنا بتلك المعلومات
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هناك أن فإن معنى ذلك  ةألنهم في حالة حصول تلك العملی ،ألنهم لیس عندهم خیار كما قلت
كان عندهم معلومات عن  -كما یزعمون-ألنهم  ،من أجهزة االستخبارات األمریكیة اتقصیرً 

الحادي عشر من سبتمبر ولكن بسبب التقصیر األمني الفاضح أّدى ذلك إلى عدم أخذهم 
رة أّدت إلى استنزافهم استنزاًفا ی، فأبو زبیدة مارس علیهم عملیات تضلیل كباالحتیاطات الالزمة

ى في بعض و هناك والتأّهب في حالته القص اعظیًما حیث كّنا نسمع في تلك األیام استنفارً 
 فضل هللا عزّ بف ،- فّك اهللا أسره- ها أبو زبیدة بناًء على معلومات مغلوطة كان یعطی ،المناطق

نسأل - ستطاع أن یستزفهم أسیًرا وطلیًقا وهذا من فضل اهللا عّز وجّل علینا وعلیه وجّل أبو زبیدة ا
فّك - عندما ُأسر القائد أبو زبیدة  ،لذلك هم وصفوه بأّنه األسطورة .- اهللا عّز وجّل أن یفّك أسره

 بعضهم ،"انتهت أسطورة أبو زبیدة"في الصحف األمریكیة:  قال األمریكان؟ قالوا ماذا - اهللا أسره
یعد یتآمر  إنه لم"، بوش عندما تكّلم عنه قال: "أبو زبیدة وصل خّط النهایة"عّلق أیًضا قال: 

كان یجعلهم یدفعون  ،، ولكن حّتى وهو محبوس لدیهم كان یؤذیهم"نا اآلنیدعلینا إنه محبوس ل
ن أبا بعد ذلك اعترفوا قالوا أ ،ینفقون جهدهم ومالهم على أمور وهمیة وهم یعترفون ،الدوالرات

ندما ُمسك معلومات تضلیل، وع ،زبیدة كان یعطینا معلومات عن عملیات وهمیة لیس لها أساس
ر المستطاع؛ قال على حیاته بقد حافظوالذلك  ،كنز معلوماتزبیدة كان  وأبو زبیدة قالوا أن أب

 يى ُنبقلعلم حتنحن نقّدم ألبي زبیدة كل ما وصلنا إلیه من تقّدم في الطب وا"عندما ُأسر:  بوش
 یعتبرعلى حیاته ألنه بالنسبة إلیهم  واحتى یحافظ ،طلقات ثالثب األنه كان مصابً "،حیاته ىعل

  .وهو بین أیدیهم - فك اهللا أسره- فكان یؤذیهم  .من المعلومات اأسطورة وكنزً 
  خوة والجماعة. على حساب العمل واإل خوة ورفع معنویاتهم ال یكونفطمأنة اإل

  
  ).األعداء قد ُیعطي كل شيء تحت لهیب التعذیب يیدأي خ ففحینما یقع األ(

مهما حاول أن یصبر ال بد أن یعترف إال أن یشاء اهللا ف األخ عندما یكون تحت التعذیب وحقیقةً 
هؤالء عندهم أسالیب في  ،عز وجل، ربما األخ یصبر ساعة ساعتین یوم یومین أو ثالث

الشیخ أبو مصعب الزرقاوي كان  ،خوة صبرواض اإلیعني بع ،التعذیب نسأل اهللا لنا ولكم العافیة
صبر أیام وغیرهم من إخواننا في األردن صبروا أیام ولكن بعد ذلك ماذا یفعل؟ مثًال جماعة 

أن یصبر المجاهد  مكانوا یتفقون فیما بینه  -ا جمیالً نسأل اهللا أن یرّدهم رد  -فلسطین في القّسام 
لماذا؟ ألنه في الثالثة أیام  ،ذلك یعترف دالثة أیام ثم بعیصبر ث ،فقط ثالثة أیام على التعذیب

فیقومون بتبدیل انتشر الخبر أّنه أسر  ،غیروا بیوتهم ،قد غیروا أماكنهم یكون أصحابه هذه
 ،ثم هو یعترف على كل شيء بعد ذلك لیس مشكلة ،مراجعة أحوالهم من جدیدتبدیل و أماكنهم و 

  ألنهم قد أخذوا من الحذر ما أخذوا. 
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األخ  ،خوة الباكستانیینل مع أحد اإلمكان یعسابًقا مسؤول العمل الخارجي  ربیعالزة حم
وا ؤ ارة بدسیالثم في  - علیهم من اهللا ما یستحقون-مباشرة مسكوه الباكستانیین الباكستاني ُمسك 

رحمة - بتعذیبه داخل السیارة حتى یدلهم على مكان حمزة الربیع مسؤول العمل الخارجي سابًقا 
مكان كذا أنا أنتظرك في  على حمزة الربیع فقال له تعال تصالقام باالوبعد التعذیب  -اهللا علیه

رحمة - فشاء اهللا عّز وجّل أن یأتي حمزة الربیع  -هذا المكان الذي كانوا دائًما یلتقون به-وكذا 
األسیر إلى هذا  خجال االستخبارات واألیسبق ر  ،إلى مكان اللقاء قبل الموعد الُمحّدد -اهللا علیه

اهللا عّز وجّل له ما ذهب مباشرًة إلى المكان بل ذهب بعیًدا  فظثم بعد ذلك أیًضا من ح ،المكان
إال وقت قلیل حّتى جاء رجال االستخبارات وبصحبتهم  عن المكان الُمتّفق علیه ولم یمضِ قلیًال 

بهذه  - رحمة اهللا علیه-زة الربیع فلّما رآهم حم ،ه من السّیارة وأحاطوا بالمكانو األخ األسیر ثم أنزل
اهللا عّز وجّل على یدیه عملیة  ثم بعد ذلك سّهل ،الصورة فّر من المكان ونّجاه اهللا عّز وجلّ 

  .وكانت قاصمة لإلنجلیز ،أنفاق المترو في لندن
ونحن نقول أیًضا أّنه على األخ الذي یشّك أن صاحبه قد ُأسر أال یأتي إلى مكان المقابلة مباشرة 

ثم أیًضا یأتي قبل  ،ل یذهب إلى مكان بعید نوًعا ما عن هذا المكان ثّم یراقب المنطقة جّیًداب
كیفیة و  ،اللقاء :سوف نتكّلم عن س القادمةفي الدرو  - عّز وجلّ - ن شاء اهللا وإ  ،الموعد الُمحّدد

   .وأمنیات اللقاء ،اللقاء
  
فیجب أال تعطى أي معلومة إال  وبذلك یكون األمیر هو المتسبب الحقیقي في إفشاء السر ،(

  .)لمن یعنیه األمر
لومات بهذه الطریقة تكون أنت سبب في إفشاء هذا السر ووقوع إخوانك في إذا أنت ُتعطیه المع

لیس الذي أفشى السر تحت التعذیب ألنه ماذا یفعل تحت التعذیب؟  ،األسر أو تخریب العمل
في هذه ففماذا یفعل األخ؟  ،من أنواع اإلكراه اعً وأنتم تعلمون أن السجن عند الفقهاء ُیعتبر نو 

الذي أعطاه معلومات تزید عن حاجته وأفشى له تلك األسرار هو السبب في  یكون األمیر الحالة
هذا الضرر الذي وقع على األخ ووقع أیًضا على الجماعة؛ فیجب أن ال ُتعطى أي معلومة إال 

المعلومات في الوقت  نعطیه ،عطیه المعلوماتصاحب الشأن فقط هو الذي ن ،لمن یعنیه األمر
فیجب  عند الحاجة، طوفق ،المناسبة وفي المكان المناسبالمناسب وفي الكیفیة  زمانالمناسب وال

  یعنیه األمر، المعلومة دائًما تكون لمن یعنیه األمر. أال ُتعطى أي معلومة إال لمن
  

  معلومة على قدر الحاجة وفي وقتهاالمبدأ الخامس: ال
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ال أعطیك  .أّن المعلومة دائًما على قدر الحاجة :وهذا مبدأ عظیم من مبادئ األمن واالستخبارات
  .وقتها قبلن حاجتها وال أعطیك إّیاها معلومات زائدة ع

في هذا الموضع تحظى المعلومات بقدر من االهتمام ألنها المحور الذي یرتكز علیه أي عمل، (
على المعلومات التي تعینها على تحقیق أهدافها ، وتأمینها فالجماعة المسلمة تسعى للحصول 

من أیدي وأعین ومسامع األعداء ، كما أن العدو یسعى لمعرفة أسرار المسلمین بكل إمكانیاته 
وأجهزته ولألسف الشدید فإنه یحصل على ما یرید بسهولة تامة ألن المسلم في غفلة تامة عن 

ر من القادة حینما یكلفون إخوانهم بمهمة ما یغدقون علیهم تأمین المعلومة واالهتمام بها فكثی
من  )الكثیر من المعلومات فیقولون لهم مثال بعد أداء هذه المهمة سوف أكلفكم بكذا وكذا وكذا

أنهیتم هذه المهّمة بطریقة  إذا أنتم :یشّجعهم على العمل فیقول لهم ،باب أن یشّجعهم یعني
 ،یعطیه تفاصیل عن العملیة ،م بعمل أكبر بعملیة كذا وكذاة وجیدة وناجحة أنا سأكلفكصحیح

  .تكون مصیبة علیهم وعلى العملر وأیًضا في حالة األس فهي تكون دافع لهم للعمل من جهة
وكان خیًرا  ،خوة ُخّطة األعمال المستقبلیة وهم ُمعّرَضون لألسر في أي لحظةومن هنا یعلم اإل(

قد وّرى  - صلى اهللا علیه وسلم - ن النبي أإال بقدره، وقد رأینا وال یعطیه للقائد أن یحفظ أسراره 
  ).في جمیع غزواته

یعني ما یقول ألصحابه  ،كان ُیوّري فیها- صلى اهللا علیه وسلم - كل الغزوات التي قام بها النبي 
 -صلى اهللا علیه وسلم -  لماذا كان النبي ،ُیوّريوٕانما  ،الوجهة الحقیقیة التي سوف یذهب إلیها

وال شّك أن العیون موجودة في  ،ذلك؟ حّتى ال ینتشر الخبر وبالتالي تصل المعلومات للعدو فعلی
لماذا؟ ألن غزوة  ،إال في غزوة تبوك - صلى اهللا علیه وسلم- غزواته  جمیعكل مكان، وّرى في 

ته في هصّرح بوج -صلى اهللا علیه وسلم- فالنبي  ،تبوك كانت تحتاج من الجهد الكثیر الكثیر
ك الغزوة وحّتى یأخذ المسلمون لها األهبة واالستعداد الالزمین لمثل هذه الغزوات التي كانت تل

أفصح عن  - صلى اهللا علیه وسلم- في أقصى شمال الجزیرة العربیة وبدایة بالد الشام، فالنبي 
قبل من العملیات  اوجهته لهذه األسباب، وهذه المشكلة أیًضا نحن نعاني منها هنا حیث أّن كثیرً 

أن نقوم بها أو یقوم بها الطلبة تكون أخبار هذه العملیات قد وصلت إلى العدو فأخذ استعداده 
موجود في المجتمعات القبلیة حیث أن المجتمع  هووأهبته لمواجهة المجاهدین، طبًعا هذا ال شك 

كن مع ذلك عة، ولر سلذلك األخبار هنا تنتشر بف ،لقبلیةاألفغاني أیًضا مجتمع قبلي تغلب علیه ا
یظن العدو دائًما أن فة مناورات في أوقات مختلفة نستطیع أن نخدع العدو بحیث أننا نقوم بعدّ 

لكن في وقت من األوقات وفي ساعة معینة وفي مكان معین  ،هذه عبارة عن مناورة عسكریة
خبرة ا هذه تحتاج إلى دربة وتجربة و ل هذه المناورة إلى عملیة هجومیة. طبعً نستطیع أن نحوّ 

ثالثة وسبعین قبل هجومه وهذا الذي فعله الجیش المصري في حرب ال ،وغیر ذلك من األمور
حیث خدع الجیش  -أیًضا وهذه طریقة روسیة- حیث خدع  ،ئیلاى بدولة إسر مسعلى ما ی



 

] ٩ [ 
 

كل سنة كان یجري مناورات بطریقة معینة حتى یوحي للیهود  ،اإلسرائیلي وبدأ بعدة مناورات
 ،ات المناورة فال یأخذ األهبة واالستعداد المناسب لهاهذه مثل سابقاتها من عملی ویظن الیهود أن

ثم  ،ثم استطاع أن یكسر الجیش اإلسرائیلي ،وفعًال نجح الجیش المصري باجتیاز خط بارلیف
بعد ذلك تدخلت الوالیات المتحدة األمریكیة وقلبت النصر إلى هزیمة، فكانت هذه العملیة مفاجئة 

قائد  حتى أن بعض الضباط المصریین المشاركین في هذه العملیة ومنهم، سرائیليللجیش اإل
ش المصري كان ال یعرف شیًئا عن هذه العملیة أو أن هذه المناورة وحدة الدفاع الجوي في الجی

عن نفسه بذلك هو كما ُیحّدث  ،اإلسرائیلي فعملیة هجوم على خط بارلی ستتحّول فیما بعد إلى
في تلك األثناء اسُتدعي  ،الخبر إال أثناء هجوم الطیران المصري على خط بارلیف أّنه لم یعلم

ة أوهذه السّریة والمفاج ،لوقتوُأخبر بأن العملیة ستكون على ما ُیسّمى بدولة إسرائیل في ذلك ا
الح ما ُیسّمى هي التي أّدت إلى هزیمة الجیش اإلسرائیلي في بدایة المعركة قبل تدّخل أمریكا لص

   .دولة إسرائیلب
المعلومة عن حاجتها، طبًعا النبي زادت ألنها تنقلب علیك عكًسا لو  ؛المعلومة على قدر الحاجةف

لیس لعدم ثقته بأصحابه منهم أبو بكر فإن ذلك  ن ُیوّريكاعندما  - صلى اهللا علیه وسلم - 
ه كان بل إنّ  - رضي اهللا عنهم أجمعین- لم یكن ُیوّري بسبب أنه ال یثق فیهم  ،موعمر وغیره

 ،فهو القدوة وهو الُمعّلم ،سیكون هو قدوة لمن سیأتي بعده من المسلمین هیرّبیهم وُیعّلمهم ألن
هم أكمل الخلق بعد  بل - رضوان اهللا علیهم- لیس نقًصا في الصحابة و  ،فنحن نقتدي به بأفعاله

  .، ولكن تربیًة لهم على األداء السلیماألنبیاء
  )..جة فوائد كثیرة عظیمة منهار الحاوالمعلومة على قد(

  اآلن المعلومة على قدر الحاجة لها عّدة فوائد نتكّلم عن بعض هذه الفوائد:
تعطیه المعلومة على قدر  عندما ،أنت ُترّبيیعني  )خوة على نفس  أسلوب الحیطةتربیة اإلأوًال: (

ُترّبیهم على الحیطة  تأن ،فتعّلمهم بهذا الفعل وهذا العمل ،هو یرى فیك قدوة في هذافالحاجة 
األمیر دائًما  ًما هم القدوة،والحذر التلقائي، أنت تكون لهم ُمعّلم وقدوة، تعرفون أن األمراء دائ

دائًما األمیر نظار لذلك هو محّط األ ،یُنظر له لیس كبقیة األفراد، األمیر في العمل هو القدوة
ّنهم ینظرون إلیه ثم بعد ذلك ُیّقلدونه یجب أن یحرص على حركاته وسكناته بین أفراده لماذا؟ أل

أن هذا هو  یظنّ ف ك متهاوًنا في مسألةآر  فإذا ،كما ُیقّلد االبن األب، الفرد دائًما ُیقّلد األمیر
یتهاون مثلك، في مسألة وهو  ایراك متهاونً  ،عن هذا األمر رّبما یكون غافالً  ،وهو غافل الصحیح

  .ألن الناس تقتدي به ؛ولسكناتهحركاته لنتبه ألفراده و یجب أن ی ،هو القدوة امً ئفاألمیر دا
أمیره ب ثقة المأمور ،بعد ذلك تزداد الثقة .)ه المتمّیزئاني: زیادة الثقة في األمیر ألدااألمر الث(

عني ی ،األفراد دائًما یتّبعونك ویثقون بما تفعلف اناجحً  اأنت أمیرً تكون عندما یعني كیف؟  ،المتمّیز
لماذا؟ ألنك أنت  ،تقوده للخیر ولألفضل كیعتقد بنفسه أن ،هو ال یفّكرفان أي مكإلى  لو أخذته



 

] ١٠ [ 
 

عندما كان معنا الشیخ أبو زبیدة ما كّنا نسأل عن شيء إذا كان أبو زبیدة  أمیر ناجح متمّیز،
ال نسأل جوده و فكّنا ب ،فعالً  امتمّیزً  اوكان أمیرً  ،ا ألنه أهٌل للثقة، ثقتنا كانت فیه كبیرة جد  اموجودً 

ال یترك األمور هكذا،  ،لكل شيء عنده ترتیب خاص له ،هو یكون یرّتب كل شيء ،عن شيء
ما تقریًبا لیسیة مثل باكستان عمل في دولة بو  مع أّنه ؛ما نجاحنجح أی ،لذلك هو نجح في عمله

سبب في وقوعه أسیًرا أمور اللكن  ،على نفسه اعشر سنوات، عشر سنوات كان محافظً  یقرب
دور فربما كان لها هي  ،في الفترة األخیرة ارتبط ببعض الجماعات المشبوهة في باكستان ؛ةكثیر 

ولكن السبب الحقیقي حقیقًة في  ،وأنا أستعبد هذا األمر ألسره ،رسمن بعید أو قریب في هذا األ
لمسألة تهاون في هذه ا أسر القائد الشیخ أبو زبیدة هو االتصال، أبو زبیدة عندما كّنا في باكستان

ستخدم اإلنترنت والموبایل في نا نك .هذا مشكلة :وقلت له أنا ،مع علمه بخطورة هذا األمر
نحن مع علمنا أن التكنولوجیا واألمریكان  حقیقة، ٢٠٠٢ة عام بدای يالصیف ف في باكستان

ه یة انتشار هذادكانت بدایة خروجنا وبأنها قدرة بسبب عندهم القدرة ولكن كّنا نشك في هذه ال
ولكن علمنا بعد ذلك  ،یستطیع أن یحّدد مكانك عن طریق الموبایل هما كّنا نظن أن ،التكنولوجیا

أجهزة فتستطیع أن تحدد ي فیها مشسیارة ت ،أن األمریكان في هذا الوقت أتوا بأجهزة خاصة
أن ال یا شیخ أبو زبیدة األفضل  :فقلت له ،ي ینطلق منها الموبایل تقریًبا بمئة مترماكن التاأل

ثالثة  !فتأمل كیف ،ثالثة أیام في هذا البیت ثم نذهب سنجلس قال لي: نحن فقطولكن  ،تتصل
لنا هذه إن شاء اهللا، ولكن العدو لم یمه یعني لیس هناك مشكلة ،أیام فقط سنجلس ثم نذهب

وجاء قبل أن تنتهي الثالثة أیام هذه وحصل ما حصل، فنحن یجب دائًما أن ال  ،الثالثة أیام
للصدفة بل یجب أن  ًئاوال نجعل شی ،خیرهو الخطأ األ األول الخطأ في الوقت وننتبه ألنفّرط ن

وال نعتمد على غفلة العدو؛  ،كل شيء أهبته ونستعد لهلفي نصابها وأن نأخذ  نضع األمور
عن  عندما تكّلمالعدو لیس بغافل، العدو یفّكر ویخطط ویمكر ویدّبر باللیل والنهار، اهللا عّز وجّل 

عادة الناس  ، ما یكتفي في النهار،یعني اللیل والنهار ) والنهاربل مكر اهللا(مكر العدو أوصله 
  .)بل مكر اهللا والنهار(ء الكفار واصلوا اللیل بالنهار ولكن هؤال ،تفّكر وتتحرك في النهار

وأن  تضمن سالمة العمل أن ،موروهو من أهم هذه األ ).المة األعمالضمان س(األمر اآلخر: 
القاعدة  ،بالنسبة للبیت ساسبالنسبة للعمل مثل األ قبل أن األمنیاتمن یستمر العمل، نحن قلنا 

وٕاذا كانت  ،العمل سینهار فوقكفة إذا كانت أمنیاتك من تحت ضعیف ،ملالتي یقوم علیها الع
 العمل بإذن اهللا عّز وجلّ فة من تحت من بدایة العمل قویة وتمشي بطریقة صحیح كأمنیات

یكون أساسك في  ،ماذا تفعل؟ تبني أمنیات قویة ا قبل أن تبدأ تشرع في عمللذلك دائمً  ،سیستمر
  بعد ذلك ما شئت من أعمال.  وابنِ  ،ااألمنیات قوی  

لضیق مساحة المعرفة إمكانیة معالجة األخطاء الطارئة (وأیًضا  ،فضمان لسالمة األعمال
زالت األخطاء  ما ،أنت تستطیع أن تعالج الخطأفأیًضا إذا كانت المعلومة قلیلة  .)بالمعلومات
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أّما إذا انتشرت المعلومة أنت ما  ،ما انتشر الخبر بسبب عدم انتشار المعلومات ،في دائرة ضیقة
 لك أن فالن من الناس أنا أسررت مثًال  :مثال ذلك ،تستطیع بعد ذلك أن تعالج األخطاء

فأنت  ،كذلك وأنا قلت لك رّبما هو ،زلنا في طور البحث في هذه المسألة نحن ماو  ،جاسوس
ممكن هذا الذي أخبرتك  یعني هنا، .. خبر صاحبه ثم ینتشر األمروهذا ی كتخبر صاحبو تذهب 

ج أنه لیس كذلك سیبقى وحّتى لو خر  ،فینتشر الخبر أن فالن جاسوس ،لیس كذلك أنه جاسوس
تكّلمنا عنها تبقى  دام األمر لم یخرج عن الدائرة الضیقة التي افم .إلى أن یموت هشيء في نفس

لن  ،في حدود الممكن، أما إذا انتشر الخبر وتناقلته األلسنة انتهى األمر بعد ذلك معالجته
  . ویكون مفسدة عظیمة ،هذا الخطأتستطیع أن تعالج 

  
ة منها: فقدان القدو  ،ةوعلى النقیض من ذلك فهناك أضرار كثیرة لمن یتهاون في حق المعلوم(

  .)األمنیة
 قدر الحاجة لیست علىالمعلومات أو  ،في إعطاء المعلومات ،الذي یتهاون في تلك المسألة

ال یقتدون بك، تكّلمنا عن  ،كیفاألفراد القدوة  أنت كأمیر یفقد ،سیكون هناك فقدان للقدوة األمنیة
  عكس  ذلك قبل قلیل.

  
  .)شار مساحة المعلومات بین أفرادهاة النتسهولة كشف العدو ألسرار الجماع(

رف المعلومة بسهولة عالعدو یستطیع أن یفإن خوة من اإل كثیریعرفها بسبب أن هذه المعلومات 
صل إلى تتأّكد س هدیهم فالمعلومات التي عندوأي أخ یقع بین أی ،ألن المعلومة انتشرت ؛تامة

  .نفعه یعود علیك وعلى الجماعة ما كان ذلككلّ  قلیل من المعلوماتما كان عندك وكل .المخابرات
  

إذا  .)عدم القدرة على إنجاز األعمال التي لها طابع السریة في مأمن عن العدو(األمر اآلخر: 
كان عندك كثیر من العملیات أو األعمال السرّیة الخاصة التي إذا كشفها العدو سیذهب علیك 

الحالة لن تستطیع أن تُنجز هذا العمل الذي أنت ستنتهي أنت وما تقوم به، فأنت في هذه  ،األمر
  ُمكّلف به بعیًدا عن مأمن العدو. 

  
ّنا قد خوة.. وٕاذا كیة لكثرة تداول المعلومات بین اإلعدم القدرة على معالجة األخطاء األمن(

یعني نحن تكلمنا عن  ).ه من المعلومة فهناك أهمیة كبیرة لتوقیتهاؤ أوضحنا القدر الواجب إعطا
مشكلة أخرى  هناأیًضا  ولكن ،صحاب األمرالمعلومة التي یجب أن ُتعطیها أل محج ،علومةالم

هذا العمل  مثالً  ،أنه یعطي المعلومات قبل العمل بفترةوهي خوة یقعون فیها تقع فیها، بعض اإل
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مسافة كبیرة بین طبًعا هناك  ،خوة قبل الموعد بشهره بعد شهر فیأتي األمیر فیخبر اإلسنقوم ب
  ر كثیر. فیها خط ربما یكون فهذه الفترة الزمنیة ،ه المعلوماتئلعمل وبین إعطاا

  
تداولها، أما عن جمع  محدودة بوقت سواء في جمعها أو أي ،فاألصل في المعلومة أنها موقوتة(

المعلومات فیجب أن یكون وفق خطة معینة محدد فیها زمن جمعها سواء في وقت مالحظتها أو 
مة أعماله، فال یتقدم أو یتأخر عن ذلك دلخالتوقیتات التي یحتاجها المسؤول  التبلیغ بها وفق

جامع المعلومة للكشف، أما عن تداول المعلومة فیجب  ضزمًنا بحیث یحرمه من معرفتها أو ُیعرّ 
 )..معّین فهناك توقیتات یجب أن ُیمنع فیها تداول أي معلومة ومنها رأن یكون موقوًتا بأمأیًضا 

ت معّینة، اآلن نتكّلم عن داول ویجب أن ال نتحّدث بها في أوقاتومات یجب أن ال تهناك معل
  وقات التي ُیمنع فیها تداول المعلومات:هذه األ

  
  .)قبل وبعد تنفیذ العملیات الكبیرة ضد العدو(. ١

بسبب كان ذلك  رف الذین یقومون بهاُعرفت نتائجها وعُ  كثیر من العملیات التي فشلت أو
األلفیة في األردن ضد الصلیبیین  ةالتنفیذ وٕاما بعد التنفیذ، عملیإّما قبل العملیة قبل  االتصال

دنیة قالت أننا اكتشفنا العملیة بسبب ر المخابرات األ ،ُسمّیت األلفیة ألفین العامن لألردن في یالزائر 
وا ؤ ابد"لهم:  خوة المنفذین قالأنه اتصل على اإل -فیه أبو زبیدة هم یقولون وقع- خطأ وقع فیه 

وة بهذه خفتم أسر اإل ،"لمالع ؤواابد" ،ما بین باكستان واألردنفون . فهم مسكوا التل"العمل
ا هذا ما طبعً - تكون خاطئة  العملیة واتصل علیهم بطریقة ممكنقبل لغوا خوة بالطریقة، ألن اإل

عم مردود حیث أن من هذا الز  نیة وال شّك عندي أن هذا اّدعاء باطل وأنّ در تقوله المخابرات األ
خوة ثم خطأ ویقوم بعملیة االتصال على اإلاجة أن نصّدق أن أبا زبیدة یقع في مثل هذا الذالس

دعوا بها العامة ویریدون أن یخهم جة التي یتصّورونها ذا العمل بهذه الطریقة الساو ؤ یقول لهم ابد
خوة أن اإل - واهللا أعلم-روالظاه ،كذلك ال شّك لیستهي هذه العملیة  أسرار ولكن - من الناس

مراقبین وكانوا قبل خوة في األصل كانوا ي عملیة االتصال فیما بینهم، واإلوا فؤ طهم أنفسهم أخ
 طبًعا المخابرات األردنیة هناف ،ندر غانستان وباكستان إلى األففعندما نزلوا من أ ،في أفغانستان

  قامت بمراقبتهم والباقي أنتم أعلم به. 
  

خوة تطمئن تتصل مباشرة مع اإل الیجب علیك أأنت فعندما تقوم بعملیة  ،ملیةا بعد العوأیضً 
یاض في السعودیة ُمسك المنّفذین ثم ُأعدموا في تسألهم عن شيء معین، عملیة الر  علیهم أو

بیشاور حیث أن  ىالسعودیة بسبب اتصال، المخابرات السعودیة التقطت اتصال من السعودیة إل
خوة في بیشاور یهنئوهم على هذه تصال باإلقاموا باال -ظنأى ما عل-خوة بعض هؤالء اإل
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ثم خوة القائمین رات السعودیة عن طریق االتصال اإلفكانت النتیجة أن اكتشفت المخاب ،العملیة
ا رئیس الوزراء اإلیراني الذي لجأ إلى فرنسا أثناء الثورة أیضً  .- رحمهم اهللا-بعد ذلك ُأعدموا 

أن المخابرات فرنسا اإلیرانیة استطاعت أن تقتله في فرنسا لكن كیف عرفت المخابرات  ،الخمینیة
عن طریق التلیفونات، تتّبعت المكالمات فاستطاعت أن تصل إلى  ؟هتاإلیرانیة هي التي قتل

  قاتلیه. 
فدائًما یجب على األخ أو على المجموعة أال تتصل أي اتصال قبل العملیة؛ تقطع كل 

هذا في لماذا؟ ألن  ،وال بعد العملیة؛ أیًضا تقطع كل االتصاالت ،المنفّذیناالتصاالت مع األفراد 
طوارئ  تكون في حالة ،الوقت خاصة بعد العملیة الجهاز األمني واالستخبارات تكون في حركة

تحت المراقبة،  ن؛ التلیفونات تحت المراقبة، المشبوهیتبحث عن أي خیط ،تبحث عن أي شيء
الوقت  في، العملیةفیذ العملیة وبعد تنفیذ قبل تن ،إعطاء أي معلوماتت تتوقف عن قو فبهذا ال

  .خوةلذي ینشط فیه العدو في مراقبة اإلا
 ،العدو ینشط في الحركةف ،وقت الطوارئت أي معلوما ل فیهالذي ال تتداو أیًضا الوقت الثاني 

ند القبض العام ع( ن وعدم نشر أي معلومات أو الحركةت علیك الكمو قو فأنت في هذا ال ،یبحث
ة قطالطاغوت على من في بالد تكون فیها حرب عصابات یأتيمثًال  ،)أو الموّسع على المسلمین
في الجهاد في سوریا  ،یأسر منطقة بأكملها، وهذا حصل في سوریا ،یأسر مائة أخ مائتین أخ

 ،تینئام أوة ویأسر مائة قطتي الجیش النصیري السوري على منكان یأ ،حصل بهذه الطریقة
وهذه كانت تسبب  ،یأخذ ثالثین أربعین أخ من الناس العامة یضعهم على األسوار ثّم  یقتلهم كأن

سبب في إیقاف العمل الجهادي ألن الناس عندما ترّدة فعل شدیدة على الناس، وأیًضا كانت ت
 لك أنت تعمل عملیة اآلن ثم یأتي ونمن العمل یقول یمنعونكترید أن تعمل في المنطقة 

أنا  جهادنا في أفغانستان بدایةفي وحصل أیًضا  ،وهذا حصل في سوریا ،ویقتل الناس تلطاغو ا
اآلن  ،سنوات يبدایة الجهاد قبل ثمان بعض العملیات الناس كانوا ال یدعونا نعمل في خرجت في

تغّیر الحال الحمد هللا، ألن الناس كانوا في ذلك الوقت تحت صدمة الهجوم األمریكي على 
الناس متخّوفة من األمریكان ولكن عندما تواجهوا معهم رأوا ضعفهم وذّلتهم  تكان ،تانأفغانس

وهوانهم وفرارهم فاستقووا علیهم، الخوف والهیبة التي كانت في قلوب الناس في قتال األمریكان 
  .من الخسائر اكثیرً ن و في أفغانستان هنا انتهت بفضل اهللا عز وجل بعد أن كّبدهم المجاهد

فذلك  ؛وب إعطاء المعلومات التي تخدم الُمكّلف بها وقت حاجته لهالتكلیف وجااعى عند ر ویُ (
طي المعلومة لألخ الذي عیعني أفضل شيء أن تُ  )امعً والُمكّلف  ،أدعى لألمن وسالمة العمل

ه معلومات قبل ذلك ألنه لو أعطیته قبل ذلك للعمل، ال ُتعطِ  في الوقت المناسب له لیقوم بالعم
أخ یسافر ثّم هناك ُیبّلغ  ،خوة الناجحة بهذه الطریقةسُیفضح العمل، كثیر من عملیات اإل وُأسر

- لماذا؟ خشیة وقوعه في األسر أثناء السفر، وهذا الشيء من النبي ،قبل السفر ما ُیبّلغ ،العملب
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" في سریة "عبد اهللا بن جحش -صلى اهللا علیه وسلم- وقد رأینا النبي ( –صلى اهللا علیه وسلم 
فقد حّدد لهم الوقت المناسب لمعرفة  ،ُیعطیه كتاًبا مغلًقا ویأمره بفتحه بعد یومین من المسیر

یقول كان یبعث السریة و  - صلى اهللا علیه وسلم -بعد یومین، النبي  )المعلومات التي تفیدهم
ي الكتاب حتى تعرفین وجهتك في القتال، یرسلهم ف لها: إلى أن تصلي مكان كذا وكذا تفتحین

الخبر في المدینة لماذا؟ ألنه إذا انتشر  ،الطریق بعد یومین من الطریق حتى یبعدوا عن المدینة
 إلىیذهبون و غزوهم، فكان یعطیه  -صلى اهللا علیه وسلم - النبي ینوي الذین  سیصل إلى القوم

حفاظ  ،ه فتعرف من تهاجم ومن تغزوؤ لت إلى كذا وكذا تفتح الكتاب تقر یقول له إذا وص ،القتال
مع  - وسلمصلى اهللا علیه - فعل النبي  انظر كیف ،على السریة - صلى اهللا علیه وسلم-النبي 

مات التي تفیدهم في وقتها و فقد حّدد لهم الوقت المناسب لمعرفة المعل( ،السریة، وهو القدوة لنا
لمدینة وذلك لتربیة المسلمین على األمن والسریة وكذلك تأمین العمل من أعداء المسلمین في ا

   .)من یهود ومنافقین
  
  وٕاعطاء المعلومة في التوقیت المناسب له فوائد عظیمة منها:(

  .وأمن األعمال المستقبلیة المحافظة على سالمة - 
  دأ استمراریة العمل.المحافظة على مب - 
معلومات  األخ تعطیأأیًضا إذا أنت . )خوة وتشتیتهم بمعلومات في غیر وقتهاعدم إرهاق اإل - 

جهده في هذا العمل وأنت في غنى تعب تفكیره ویبذل یو  األخ یبدأ یفّكر ویحلل ،غیر وقتهافي 
  ذلك في حالة أّنك ما تعطیه هذه المعلومات قبل أوانها. نع
ألن  ،على المفاجأة ةالمحافظ ،وهو أهم شيء .)المحافظة على عنصر المفاجأة في األعمال( - 

  .عملیة ینقصها المفاجأة تفقد قّوتهاوأي  ،المفاجأة في العمل هي نصف النصر
  
  

  الداهم رلخطلبدأ السادس: الخطأ الواحد مجلبة الم
  

ول هو الخطأ األ - كما هو في علم المتفجرات- الواحد یجلب لك الخطر الداهم بمعنى  أالخط
صاب إما تفقد یدك أو تفقد نفسك أو تالخطأ األول واألخیر، ألنك في علم المتفجرات إذا أخطأت 

ا أنت ذي األمن واالستخبارات في العمل إأذى، ال بّد أن تصاب إال أن یشاء اهللا، وكذلك ف بأي
، أّذى منهتتت خطأ أمني إّما یودي بك أو بجماعتك أو بإخوانك أو بالعمل، فال بّد أن أأخط

  فالخطأ األول یأتي بأخطاء كثیرة. 
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نه ال یصلح معه عالج بعد أل ؛لقون علیه الخطأ األول واألخیرطهناك من األخطاء ما ی(
فالذي (ص ذهب. ما تستطیع أن ُتعالج أسره خال خا تستطیع أن تعالجه إذا ُأسر األم ).وقوعه

ا ما فكثیرً  ،مثًال ال بّد أن یكون خبیًرا بها ملًما بإجراءات األمن الالزمة لها فرقعاتیتعامل مع الم
بعد ذلك أنه لیس على علٍم بذلك أو  نعلم خوة وهو یقوم بتركبیها ثمانفجار عبوة في أحد اإلنسمع 

من خالل الكتب  هاتستطیع أن تتعلم، ألن المتفجرات ما )أّنه قرأ ذلك في أحد الكتب فقام بعملها
ا في أرض ال بّد أن تمارسها عملی   المتفجرات واإللكترونیات وبعض العلوم، یستحیل ،والقراءة

فرقعات ب تطّبق هذا مستحیل في هذه المسألة، المي الكتاب ثم تذهالواقع ثم تعمل، أما تقرأ ف
واإللكترونیات خاصة یجب أن ُتطّبق عملي بعدین تذهب ُتصّنع خاصة عملیات التصنیع 

كثیر من  ،خوةإیر ما حصل مع خطأ األول واألخیر، كثالخطأ األول هو ال جرات ألنفللمت
  العملیات فشلت بهذه الطریقة. 

ُتعتبر األولى واألخیرة بل أكثر خطًرا من الذي یتعامل مع وفي مجال األمن هناك أخطاء (
ذلك الفرد الذي كان یوًما من صفوة الجماعة المسلمة ثم ضعف قلبه  ،بدون علم المفرقعات

أسرارهم ثم و  عوراتهموعمیت بصیرته فعمل مع العدو ضد المسلمین المجاهدین وكشف لهم عن 
هم حین في الخطأ الدا وهنا یقع أحد أمراء المسلمین ،هئوندم على خط وأقر بعد ذلك أعلن توبته

نعم. هنا یتكّلم عن بعض  )من یفعل ذلك فال یلومّن إال نفسهًة ثانیة و یقبله في صّفه وجماعته مر 
خوة كان یعمل في الجماعة ثّم وهو أن بعض اإل ،ةكارثة على الجماعتكون ربما األخطاء التي 

ثم بعد ذلك أعلن توبته ویرید أن یرجع للعمل  ،ومع الدولةارتّد على عقبیه وعمل مع المخابرات 
ألنه كما ارتد ؛ أخرى مع الجماعة ا من الخطأ الكبیر أن تقبله مّرةفهذ ،مع الجماعة من جدید

فالذي یرتد على عقبیه ثم  ،سیكون على الجماعة بأكملها هؤ خطوهنا  ،یرتد مّرة أخرىقد أول مّرة 
وتعّبد  - عّز وجلّ - ماذا؟ اجلس اذهب في المسجد وتب إلى اهللا یرید أن یتوب ویرجع نقول له 

هذا فیأتیك الیقین، أما أن نرجعه إلى صفوف الجماعة المسلمة وخاصة في هذا الوقت  حتى اهللا
ر هنا في هذا الصدد قّصة قائد عسكري مشهور كان كذ، وأخطأ كبیر یكون وقوعه بهذه الطریقة

عن العمل  یت، هذا كان مسؤوالً أو "مصطفى حافظ" نس "حافظ مصطفى"في فلسطین أظن اسمه 
كان عنده نظریة االستفادة من المجرمین  ،القرن المنصرم في غّزة الفدائي في الخمسینات من

حیث كان یقول أّن هؤالء المجرمین فطرة الخیر فیهم موجودة وأّنه ممكن أن یحّول اإلجرام الذي 
ئیل، وبالفعل اجتهد في هذه المسألة وبدأ یستفید من فیهم إلى جهاد ضد ما ُیسّمى دولة إسرا

السجون مقابل أن یقوم بعملیات فدائّیة  مین فیعرض علیهم إطالق سراحهم منهؤالء المجر 
وخرج وعمل ضد الیهود عملیات  وجهادیة ضد ما ُیسّمى بدولة إسرائیل وبعضهم وافق على ذلك

تاریخ هذا الرجل ة ت المخابرات اإلسرائیلیولكن أیًضا بعضهم ُأسر فلّما درس ،وناجحة ةر كبی
أن  يحه أن یقوم بتنفیذ مهّمة خاصة وهعرفت أّنه كان مجرًما فعرضت علیه مقابل إطالق سرا
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 قسؤول العسكري في غّزة مقابل إطالالم لمصطفى حافظیعطیه  دضع عبوة ناسفة أو طر ی
مر مقابل إطالق فق على هذا األوا ،قلبه لت فياز  ألن بذرة الشر ما رمجفوافق هذا الم ،حهاسر 

أو الطرد الناسف ثم سّلمه لمصطفى حافظ في مكتبه فما أن فتح  مجرم العبوةلفأخذ هذا ا ،سراحه
وأصیب هذا  ،فُقتل على الفور مصطفى حافظ ،ر فیهجمصطفى حافظ هذا الطرد حّتى انف

ناك بعض الناس مهما فال شّك أن ه .وفقد عینیه وغیر ذلك من اإلصابات التي حّلت به مر جالم
تحذر منهم وأن تُبعدهم خاصة عن مراكز  فهؤالء یجب أن ،فعلت معه تبقى نزعة الشر في قلبه

  صنع القرار. 
یل العمفي كل زمان ومكان أن هذا النوع  ولیستقر في ذهن كل من یعمل لدین اهللا عّز وجلّ (

فقط للخطر بل ُیعّرض  اّرض واحدً ُیع ال عداء أنفسهم، فإّنه هناأشد خطًرا على المسلمین من األ
  . )الجماعة بأسرها ألخطاء جسیمة ونسأل اهللا السالمة

  
  بع: األصل هو الُمكث وقت الطوارئالمبدأ السا

  
عند المخابرات مثل ألن هناك  ؛األصل في المجاهد في حالة الطوارئ أن یمكث ال یتحّرك

أنت بّد أن نلتقي في منتصف الطریق، : المجاهد یتحّرك ونحن نتحّرك وال لیقو تروجه المصریة 
ماذا  ولكن األصل نحن في وقت الطوارئ ا،ال بّد أن تلتقو فتحّرك تالمخابرات و عندما تتحّرك 

  .ألن العدو هنا یتحّرك ًداال نتحّرك أب ،نجلس تحت األرض ،نمكث في البیوت ،؟ ال نتحّركنفعل
ن آمن جّید فیجب علیهم الكمون في مكاخوة لطوارئ وینشط العدو للقبض على اإلحینما تشتّد ا(

نهم إال لضرورة قصوى، فالتحرك دائًما موال یتركون مكا ،شروط األمن الالزمةاإلعداد تتوافر فیه 
یجعلهم عرضًة لألخطار واالنكشاف ومن هنا تسهل مهّمة العدو في القبض علیهم، ثم هناك 

ن نتحرك للقبض على الهارب وهو ألحد ضّباط العدو تقول: نح - كما قلت لكم- مقولة شهیرة 
   .)ثنان ال بد أن یلتقیاروبه ألسباب كثیرة وٕاذا تحّرك االیتحرك أثناء ه

وهو أستاذي - عبد العزیز المقرن  ،القاعدة في بالد الحرمین أمیر –رحمه اهللا- الشیخ أبو هاجر 
كي ثم بعدما أسروا الضابط األمریكي ضابط سالح الجو األمری -في بعض حروب العصابات

فتحّرك في هذا الوقت الشیخ  ،في هذه األثناء كان هناك حالة طوارئ في السعودیة ،قطعوا رأسه
فلّما تحّرك صادف وأن التقى  ،اجد   خطیر الوقتفي هذا أبو هاجر، طبًعا هو ُیدرك أن التحّرك 

بیرة للجهاد في وكان خسارة ك - رحمه اهللا- مع دوریة لألمن السعودي فتبادلوا إطالق النار ثم ُقتل 
فرد لكن  مراء لیس كمقتلاألمقتل ألن  ؛توّقف الجهاد بعد ذلك ،خسارة كبیرة فعالً  ،جزیرة العرب

لذلك  ،اعقلوه جیدً  ،وحتى أن األعداء فهموا هذا األمر ،}فروقاتلوا أئمة الك{ :اهللا عز وجّل یقول
أول شيء هم قتلوا  ،بد اهللا عّزامفي أفغانستان قتلوا الشیخ ع أن یتخلصوا من الجهاد اعندما أرادو 
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في بأزمة جاء میتًا وقالوا أنه ُتو  ،في أمریكا هناك وضعوا له سم ثم قتلوه يالعدنانالشیخ تمیم 
وكان  ،الشیخ عبد اهللا عزامثم بعد ذلك بشهرین تقریًبا ُقتل  ،قلبیة، كان نائب الشیخ عبد اهللا عزام

 ،وحفظه اهللا عز وجل للجهاد فألهمخّیب ز وجل ولكن اهللا ع ،الدور سیكون على الشیخ أسامة
 خوة الذین كانوا في وقت الشیخ عبد اهللا عزامحّدثني اإل .دة ینتهي معهم الجهادألنه بمقتل القا

قالوا: بعد مقتل الشیخ عبد اهللا عزام أصبحنا مثل الیتامى ال نلوي على شيء ال نعرف ماذا 
ثم بعد  ،خّطاب فتوّقف الجهاد قلیالً ع، في الشیشان قتلوا حّرك قد ُقطنفعل، ألن الرأس المدّبر والم

ك قادة مجاهدین هنا -عّز وجلّ - اهللا  أأن هیّ  ىا تقریًبا إلقتل باقي القادة فتوّقف نهائی   ذلك أعقبه
لقادة تل "شامل" أیًضا توقف القتال، "شامل باساییف" من أعظم اق - نسأل اهللا أن یفتح علیهم- 

فمقتل القادة دائًما یؤّثر، أرادوا أن ُیوقفوا الجهاد  ،تل فتوّقف الجهادق ،قوقازال ،في بالد الشیشان
وكل أصحابه في كمین، لذلك القائد یجب أن  "شعبانالشیخ "أنور في البوسنة فقتلوا القیادة كلها 

ظ علیه بطریقٍة جّیدة وأن ُیوضع في إمكانیاته كل ما من شأنه أن یحافظ علیه، األمن حافیُ 
ز المقرن أبو هاجر أظن أن ي للقائد لیس كاألمن الشخصي للفرد. فالشیخ عبد العزیالشخص
ه أنه ربما شعر أو جاءه بالغ أن المخابرات السعودیة أو الشرطة السعودیة ستقوم لتسبب ق

في هذا الوقت ألنه  حركته الغیر طبیعیةلبمهاجمة المركز الذي هو فیه یعني هذا أقرب التفاسیر 
أن المخابرات السعودیة وأن الشرطة السعودیة اآلن منتشرة في كل مكان في الریاض یعلم جیًدا 

ال بّد أن ف في الطرق قد وضعوا كمائن ووضعوا نقاط للتفتیش ،وحركته ال بّد أن تلتقي معهم
م فلم یكن أمامه حل لعّله بلغه أن البیت الذي هو فیه سُیداهَ  معهم بطریقة أو بأخرى ولكن یلتقي

 ،وقت الطوارئولكن األصل دائًما في  ،روج، هذا أقرب التفاسیر لخروجه في هذا الوقتإال الخ
وس، الحركة في الجل ،الُمكث هوتحرك الجیش أو الشرطة أو المخابرات وقت  ،وقت المشاكل
  . لهذا الوقت مقت

األخ وهناك أسباب كثیرة تدفع  ،هنا یّتضح لنا أهمیة المكث وعدم التحرك في هذه الظروف نم(و
ا في كشفه ولذا یجب أن نضع لها ما یناسبها من عالج ، ومن ثم تكون سببً للتحرك من مكمنه 
ه یضطر لعهناك أمور تج ،یضطر للحركة ،اآلن األخ قد یخرج یتحّرك..) وتلك األسباب هي

  من هذه األمور:  ،لیس عنده مجال إال أن یتحرك ة،للحرك
 باكستان وفي أفغانستان بسببفي ُأسروا خوة من اإلثیر ك ،)االطمئنان على أهله وخاصًة النساء(

من مصر نعرفه متزّوج من  أحد اإلخوة في أفغانستان ،ءاصة النساهذا، االطمئنان على أهله وخ
في  أوآباد جالل مریكي وهو كان في قطت كابل بید المرتدین والجیش األس كابل ...أفغانیة من

خوة قالوا له: ال، نرسل أفغان كابل وآتي بزوجتي، اإل سأذهب إلى قال: أنا -نسیت اآلن-خوست 
: ال تتحرك والیس عندي مشكلة في ذلك، حّذروه قال اأنا أتكلم الفارسیة جیدً  یأتون بزوجتك، قال:

متزّوجین وأتوا بنسائهم ثم لحقوا بهم  خوةاإل وكثیر منأهلك سیأتون بها.  ن علىتذهب تطمئال 
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فهناك الجیران الناقمین على الجهاد أو على العرب بشكٍل  ،هبفأبى إال أن یذهب فذ ،بعد ذلك
ضرًبا  هو ، ثم ضربیه أسروهالقبض علن وألقوا  و جاء بّلغوا عنه فجاء المرتد عام في كابل أّول ما

بعض  .فهذا تحّرك لیطمئن على أهله ،شدیًدا ثم أجبروه على طالق زوجته فطّلق زوجته مجبًرا
فهجمت على  مالمخابرات الباكستانیة عرفت مكانه ،خوة توانسةإ ،نخوة في الهور في باكستااإل

خوة ُأسروا وبقي النساء ما تعّرضوا إ ،خوة موجودیناإل بعضو نساء ال فیه إاللبیت ما كان ا
نطمئن عل زوجاتنا، فعندما ذهبوا إلى هناك  تونسیین قالوا: نحن نذهب إلى البیللنساء، والت

لوا تم إلقاء القبض علیهم في داخل البیت، أّول ما دخینتظرونهم خابرات الباكستانیة كانت الم
ا ولكن هذا االطمئنان على هذه الحالة هو أمام خیار صعب جد   إلى جوانتنامو، في لواوُأرس

سروا، كثیر من إخواننا في السعودیة وفي ؤ خوة ویُ اصة النساء كثیًرا ما یقع فیه اإلاألهل وخ
یكونون  ،سرؤ زوجته فیُ بتقي لیسبب النساء أو الزوجة، یرید أن بباكستان وفي غیرها ُأسروا 

    .ینتظرونه هناك
  .)خوة لتبّین بعض األعمالاألمر الثاني: االتصال ببعض اإل(

خوة حتى ُیكمل عمل أو یتبّین من بعض یرید أن یّتصل على اإل ألنهأیًضا یمكن یتحّرك 
  األعمال فهذا أیًضا یجعله یتحّرك. 

  
تطمئن  ترید أن. العاملین معك: االطمئنان على باقي إخوانك تحّركك تالذي یجعل األمر اآلخر

خوة للعمل ما یستطیع كر أبو زبیدة عندما كان ُیرسل اإلخوة فأنت تضطر أن تتحرك، أذعلى اإل
أو  بسالموصلوا خوة قد أن یجلس یبقى یتمّشى في الغرفة أو ممر الغرفة حّتى یطمئن أن اإل

أخ عراقي  ،خوة ُأسروا في كراتشياإلمن حرصه على اإلخوة. أذكر بعض  سالمب العملأنجزوا 
باد ومكتبه من مكتب آكل أعماله من إسالم  ،أظّنه وكان مكتب الشیخ أبو زبیدة في إسالم أباد

من أجل أن یكون قریًبا من هذا األخ ویعمل على إطالق سراحه وفعًال  العمل إلى كراتشي
مطارًدا  ة التسعیناتكان في بدای ،وقاتهأبعض في ... حقیقًة، ان رجالً استطاع أن یطلق سراحه ك

خوة ُأسروا في هذا الوقت فكان جالس في بیت أحد األنصار في باكستان فجاء العید وبعض اإل
 ،عیدوهكذا فالباكستانیین قالوا له: تلبس مالبس جدیدة لل جدیدة مالبس تلبس ضرويفطبًعا عید 

نت له مواقف عجیبة أبى أن یعّید معهم، كا ؟خواني في السجنإ جدیدة و قال: كیف ألبس مالبس 
ولعل هذا  )شعوره بالقلق في مكان مكثه والبحث عن مكان بدیل له(. األمر اآلخر واهللا أكبر

  الذي حصل مع الشیخ أبو هاجر كما قلت لكم. 
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اآلن نتكلم  ،خروجالب نحن اآلن تكّلمنا عن أسبا )..عالج فیتمّثل في تلك الخطوات وهيأّما ال(
نتكلم عن عن عالج هذه المشاكل، نحن تكلمنا عن أسباب تجعل األخ المجاهد یتحرك، اآلن 

  :ءالدوا
  
ن أهلك جیًدا، قبل الحادي عشر  ،): تأمین األهل جیًدا قبل البدء في العملأوًال ( أول شيء تؤمِّ

انستان، الشیخ استدعاهم كلهم من سبتمبر كل اإلخوة الذین یعملون في باكستان جاؤوا إلى أفغ
فأنت تؤمِّن هؤالء  ،ا في باكستانجد   ةنعرف أن نتیجة هذا األمر خطیر إلى أفغانستان، ألننا 

  الناس في مكان آِمن، إما تضعهم في بیت آِمن أو مكان آِمن أو في أي مكان تضمنهم فیه.
ط األمن الالزمة وكذلك اختیار أماكن الكمون بنفسك بحیث تتوافر فیها شرو (األمر اآلخر: 
لك تختاره بنفسك بحیث تضع فیه الشروط  اآمنً  ا، المكان الذي تختاره لیكون مكانً )األماكن البدیلة

فأنت هنا  -وسنتكلم إن شاء اهللا عن البیت اآلِمن والشروط الصحیحة في البیت اآلِمن- الجیدة 
تذهب إلى منطقة مشبوهة أو بیت تختار المكان اآلِمن حتى تجلس في البیت وأنت ُمطمِئن، فال 

إن -فبعد ذلك تضطر إلى الحركة، فیجب أن تقف بنفسك  ؛لیس فیه مقومات األمن الجیدة
  على هذا البیت الذي تختاره لكمونك أثناء العمل. - استطعت

، ال تتصل بأحد، )قطع الِصلة بجمیع إخوانك هذه الفترة، وخاصة خط االتصال(األمر اآلخر: 
  ألن هذا الوقت خطیر. ؛ال تلتقي مع أحد ،ال تتصل بأحد ،ت األرضتجلس وتكمن تح

، كل أعمالك الهامة قبل أن تبدأ )تأمین جمیع األعمال الهامة قبل بدء العمل(األمر اآلخر: 
نها بحیث   بعدك أو یتوقف. یستمرأن العمل إما  أن العملیة یجب أن تؤمِّ

تجعل من ف اكبیرً  اإذا كنت أمیرً  ،)االتصال به استخلف نائًبا لك یقوم بمهامك فترة ُمكِثك دون(
لیة لوحدك، المركزیة في العمل لیست و بحمل المسؤ  طلعضتلك، أنت ال  ایكون نائبً  ،یقوم بعملك

جیدة في كل شيء، كثیر من اإلخوة رأیتهم یحب أن یعمل هو بنفسه، وهذا خطأ، األمیر الناجح 
بیرة، ألعمال لیس فقط اإلشراف على كل صغیرة وكهو الذي یوزع األعمال، األمیر دوره توزیع ا

. "األمراء أولئك الذي یجب أن یتأكد كم رصاصة في جیبك أإن أسو "فیدیل كاسترو یقول: 
فاألمیر الناجح هو الذي ال یتدخل في جزئیات العمل، األمیر الناجح هو الذي یتدخل في األمور 

یة في ل هذه تتركها لغیرك، ال تجعل مركز الكبیرة العامة أما األمور الصغیرة وجزئیات العم
فأنت ترتاح وهم یرتاحون ویسیر  ،جمیع األفراد الذین یعملون معكالعمل، توزع األعمال على 

العمل بطریقة سلیمة وصحیحة، األمیر الناجح هو الذي یقوم بتوزیع األعمال وال یجعل جمیع 
كان یوزع األعمال ویعطیهم الصالحیة األعمال بیده، الشیخ القائد أبو زبیدة كان یفعل هكذا 

  أیًضا، أنت تعطي أحدهم عمل، إذن تعطیه صالحیة العمل، تجعل له صالحیة للحركة.
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كنت أتعامل مع األنصار في وقت الشیخ أبو زبیدة فكان معي األموال فكنت أصرفها على 
ال  :وكذا، فیقول لي ا فعلت كذااألنصار لتألیف قلوبهم، فكنت أراجع الشیخ أبو زبیدة أقول له أن

في كل صغیرة وكبیرة أن أرجع  ا، لیس ضروری  هفعلاتراه مناسب ما ي أنت عندك الصالحیة ل لتق
فكري  ةوتعرف عقلي ورجاح ، أنت عندما وضعتني أمیًرا أنت وضعتني ألنك تثق فيّ لألمیر

فأنت یجب  ،ًداذلك مني ووضعتني أمیًرا أو نائًبا لك أو ُمساعِ  تعرف افأنت إذ ،وُحسن تصرفي
التصرف، ال تضعني أمیًرا ثم تأخذ مني كل  ةریوحلیة و وتعطیني أیًضا المسؤ  أن تثق فيّ 

أن تكون  -وخاصة في حرب العصابات-  بتتعطل ویتعطل العمل، فیجالصالحیة فأتعطل و 
 التكتیكلیس في ولكن  ،االستراتیجیة الكبیرة دائًما في ید األمیر األمورو العمل  المركزیة في

 حتىالعام األمیر أرجع إلى  أن شرًطا إذا أردت أن أعمل كمین أقتل فیه شرطي لیس ،والعملیات
  المیدانیة تتركها ألمراء األفراد. التكتیكیة البسیطة هذه األمور یأذن لي، خالص األمور

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  صفحة نخبة اإلعالم في:
  

  منبر التوحيد والجهاد
http://tawhed.ws/c?i=371  

  

  دليل المركزيال

http://tawhed.ws/c?i=371
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  مؤسسة البراق اإلعالمية
http://up2001.co.cc/central-guide 
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